
 

 

MINIVOLEJBAL V BARVÁCH – OBLASTNÍ KOLO ZÁPAD 2015 
 
 
Pořadatel:  

 VK České Budějovice a Český volejbalový svaz 
 
Termín 20. - 21. 6. 2015: 

 20.6.  08:30 - 09:30  prezence 
10:00 - 15:30 základní skupiny barevného minivolejbalu (během dne oběd) 
16:00 - 17:30 večeře 
17:30 - 19:30 návštěva Světové ligy ČR-Francie - http://www.svetovaliga.cz/  
 

 

 21.6. 07:00 - 08:30 snídaně 
09:00 - 14:00 finálové skupiny barevného minivolejbalu (během dne oběd) 
14:00 - 15:00 slavnostní vyhlášení jednotlivých barev 
 

Venkovní areál: 

– Sportovní areál TJ Meteor, Jana Kollára 1742/36, 370 07 České Budějovice 
– GPS - 48°57'19.0"N 14°27'46.3"E 
– http://www.tjmeteor.wz.cz/aktual.html   
 
Tělocvična (mokrá varianta): 

– Tělovýchovná jednota Lokomotiva, Třebízského 1044/1, 370 06 České Budějovice 
– GPS - 48°58'20.1"N 14°30'09.8"E 
 
Termín přihlášek: 

 od 20.5. do 1.6. na webu www.minivolejbal.cz postupující družstva 

 od 1. do 8.6. na webu www.minivolejbal.cz družstva na doplnění 

 heslo k přihlášce bude oznámeno postupujícím družstvům krajskými koordinátory 
 
Organizační tým: 

 hlavní pořadatel:  Vojtěch Zach  vzsony4@gmail.com   605 273 044 

 ubytování, stravování: Kamila Křížová   kamila_krizova@seznam.cz  602 289 105 

 koordinátor minivolejbalu:  Jakub Lejsek  lejsek@cvf.cz    732 857 154 
 

Ubytování: 
      Postele 

 Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, 370 04 České Budějovice 250 Kč/os./noc 

 Koleje a menzy Jihočeské univerzity, Studentská 800/15,  
370 05 České Budějovice       250 Kč/os./noc 
Spacáky 

– ZŠ Oskara Nedbala, 882/30, 370 05 České Budějovice   60 Kč/os./noc 
– ZŠ Máj I, M. Chlajna 1319/21, 370 05, České Budějovice   60 Kč/os./noc 
– Spaní ve stanech přímo v místě turnaje (vedle hřišť)    60 Kč/os./noc 
 
Stravování: 

sobota: snídaně 50 Kč, oběd 80 Kč, večeře 80 Kč 

neděle: snídaně 50 Kč, oběd 80 Kč 

 po celou dobu turnaje bude otevřeno občerstvení přímo na sportovišti  
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Doplňující informace: 

 každá kategorie má kapacitu 49 týmů 

 hraje se podle oficiálních pravidel – www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html  

 na každém kurtu budou maximálně sedmičlenné skupiny 

 ve skupině se hraje každý s každým na čas 

 pořadí utkání bude zveřejněno po uzavření přihlášek 

 musí být dodržována věková hranice ve všech kategoriích 

 žlutá, oranžová, červená barva – maximálně 2 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 zelená a modrá barva – maximálně 3 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 sportovci jsou povinni nastupovat v oficiálních barevných tričkách, která obdrží při prezenci 

 všichni hráči musí být registrováni v ČVS 

 přísný zákaz vstupu trenérů, rodičů, dospělých na hrací plochu – povolení mají pouze aktivní 
hráči a hráčky 

 pořadatel dle uvážení může udělit výjimku nebo operativně upravit znění pravidel v návaznosti na 
technické parametry sportovišť 

 v případě nepřízně počasí může dojít k úpravě harmonogramu turnaje 
 
 
 
 

Jakub Lejsek – koordinátor minivolejbalu ČVS 
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